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บทคัดย่อ	
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณที่ติดตัวและทำาได้ด้วยตนเอง และ 2) ให้ได้ข้อมูลวิธีการและเวลาที่ใช้ใน
การพฒันานกัศกึษาเปน็รายบุคคล กลุ่มตัวอยา่งเปน็นกัศึกษา คณะครุศาสตร์ ชัน้ปทีี ่
1 - 4 เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการสอน และแบบประเมิน ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัว และทำาได้ด้วย
ตนเอง พบว่า 1) ทักษะที่นักศึกษาทำาได้ดี ได้แก่ ก) ชั้นปีที่ 3-4 คือ การสืบค้นข้อมูล
นักศึกษา 4 ข) ชั้นปีที่ 3 คือ การเลือกแหล่งข้อมูล ค) ชั้นปีที่ 2 คือ การสรุปใจความ
สำาคัญและการเขียนอ้างอิง และ ง) ชั้นปีที่ 1 คือ การประเมินข้อมูล และ 2) การมี
ทักษะที่ติดตัวและสามารถทำาได้ด้วยตนเอง พบว่า การทำางานด้วยตนเองและการ
ศึกษาเพิ่มเติม ช่วยให้ทำางานครั้งต่อไปได้ดีขึ้น 
 2. การพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล พบว่า 1) ใช้วิธีการลงมือปฏิบัติซำ้า 
การชี้แนะ การประเมินผล และการสะท้อนผล และ 2) การลงมือปฏิบัติโดยไม่ใช้
คำาสั่ง จำานวน 1 ครั้ง และการปฏิบัติตามคำาชี้แนะ จำานวน 3 ครั้ง 
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Abstract
 This research aimed to develop the 
innate and self-acquired skills in critical 
information retrieval of the student teachers 
and to bring out the methods and time-line 
for developing the critical information
retrieval skills of individual students. The 
sample groups were the 1st- 4th year students
of the faculty of education. The research
instruments were lesson plans, and critical 
information retrieval skills assessment forms. 
The research results were shown as follows :
 1. With reference to the development
of the innate and self-acquired skill in critical 
information retrieval of student teachers, the 
result showed that 1) the skills that were 
done well by batch of students were 
as follows : a) information retrieval was 
well done by the 3rd and 4th year students, 
b) selection of resources by the 3rd year 
students, c) summarizing and writing the 
reference by the 2nd year students, 
d) evaluation of the data by the 1st year 
students. 2) With reference to possession of 
the innate and self-acquired skills in critical 
information retrieval, the result showed 
that a) self practice and self study helped 
students do the better assignment.
 2. The methods that were used to 
develop the critical information retrieval 
skills of individual students were : 1) repetition,

instruction, assessment, and reflection, 2) 
time-lines that were used for development 
process were: one time for the practice 
without the mandate, and three times for 
practices with instruction. 

Keywords : Development, Information 
Retrieval, Critical Thinking

ความสำาคัญและปัญหาการวิจัย
 ความมั่ นคงของชาติ ไทยขึ้ นอยู่ กั บ
ความสามารถของคนไทยในการดำารงตนอย่างมี
วิจารณญาณในทุกโอกาส เมื่อมีภาระงาน ปัญหา 
อุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิต คนไทยต้องสามารถ
คิด วิเคราะห์ ประพฤติ สร้าง พัฒนา ประเมิน 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วง
เวลาที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ นี้ก็คือ วัย
เด็ก เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อ
การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
คุณลักษณะเหล่านี้จะติดตัวผู้เรียนไปตลอด ดังนั้น 
เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดงานก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นคน
ไทยที่สามารถดำารงตนได้อย่างมีวิจารณญาณ การ
เสริมความมั่นคงของชาติดังกล่าวในขั้นต้น ในขณะ
ท่ีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยในวัยเด็กเป็น
สิ่งที่จำาเป็น เพราะจะเป็นกลไกในการผลิตคนไทย
ที่ดำารงตนอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างยั่งยืน แต่
จะใช้เวลาอย่างน้อย 16-20 ปี ก่อนที่คนรุ่นนี้จะ
เข้าสู่ตลาดงาน โดยมีครูแม่แบบที่มีคุณภาพและ
ประสบการณ์ในการวิจัยจริงเป็นผู้สร้างสรรค์ ด้วย
เหตุนี้ประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะละเลยผู้เรียน
ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ การปฏิรูป
การศึกษาในรูปแบบการพัฒนาบัณฑิตโดยเฉพาะ
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ครูยุคใหม่ แบบระบบรวบยอดครบวงจรที่เหมาะ
กับกำาลังของชาติกลุ่มนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้
กำาลังคนที่เสริมความมั่นคงของชาติได้ภายในเวลา 
4 ปี นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ 
อย่างครบวงจรโดยใช้ทรัพยากร โจทย์ปัญหา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหัวข้อการเรียนรู้ตลอด 4 ปี
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเป็น
ครตูน้แบบยคุใหมท่ี่จะถ่ายทอดสูเ่ยาวชนในภูมภิาค
เพื่อเป็นเยาวชนยุคใหม่ต่อไป
 การปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบการ
พัฒนาบัณฑิตแบบระบบรวบยอดครบวงจร จะเน้น
กิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ความสำาคัญ
ต่อทรัพยากรในชุมชนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์
ประจำาชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
ฯลฯ ผู้เรียนจะเข้าใจร่วมกันว่าการให้ความสำาคัญ
กับชุมชนไม่ใช่เพียงการเกิดสำานึกที่ดีเท่านั้น แต่จะ
ตอ้งนำาเอาประเดน็ปัญหาของชมุชนเขา้มาเป็นโจทย์
ในการเรยีนและการวจิยัของตนเองดว้ย ผูเ้รยีนตอ้ง
มีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่สำาคัญในการดำาเนินงานที่มีสัมฤทธิ์ผล ทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนการสอน (คณาจารยแ์ละ
ผูบ้ริหาร) ตอ้งทำาความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่การปฏรูิป
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์ประกอบ
สำาคัญต่อความมั่นคงของชาติ ผู้เรียนต้องได้รับการ
พฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั ภายใตก้ารตัง้และตอบ
โจทย์ในเชิงวิจัย/พัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ได้กำาลังคนที่
มีความสามารถทางความคิดและมีฝีมือจำานวนมาก
พอที่จะสร้าง ผลกระทบต่อการพัฒนาชาติได้
 การพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่าง มี
วิจารณญาณเพื่อเสริมความเป็นนักศึกษาและครู
นักวิจัยให้มีความพร้อมต่อยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง

เทคโนโลยกีารสือ่สาร มีบทบาทอยา่งสงูตอ่การเสพ
ข้อมูล ของประชากรโลก ความพร้อมของครูที่จะ
ต้องวิจัยพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอต่อเนื่องเป็น
ทกัษะท่ีมคีวามจำาเปน็ และตอ้งปรบัเปลีย่นให้ทนักบั
ยุคสมัย ทั้งนี้พันธกิจหลักที่สำาคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ในการพัฒนาบัณฑิตซ่ึงถือว่าเป็น
ครูของท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความ
เป็นเหตุเป็นผล ความคิดเชิงวิจัย ต้องได้รับการ
พฒันาทกัษะดงักลา่วให้เกดิตดิตัวบณัฑติเมือ่จบจาก
สถาบันการศึกษา ทักษะเหล่านี้จะติดตัวได้อย่างไร 
บัณฑิตท่ีจบจะต้องสามารถใช้ทักษะนี้ด้วยตนเอง
ได้อยา่งไร เปน็โจทยท์ีม่หาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี
ควรพิจารณา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาทักษะ 
พร้อมไปกับการติดตามผลการปฏิบัติท่ีนักศึกษา
สามารถทำาและใช้ทักษะดังกล่าวด้วยตนเองและ
ติดตัว
 จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัย
จงึสนใจศกึษาและพฒันาศกัยภาพครูของครโูดยการ
พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาใหด้ขีึน้ โดยบูรณาการ การสอน
ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กับการ
เรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวับง่
ชี้ของการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
กระบวนการวจัิยในชัน้เรียนในการพฒันาทกัษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 
เพือ่ให้ทราบวา่ การจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันา
ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะ
อย่างไร และนักศึกษาครูมีทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อให้นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะ
การสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัว และทำาได้
ด้วยตนเอง
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลวิธีการ และเวลาที่ใช้ใน
การพฒันาทกัษะการสบืคน้อยา่งมวีจิารณญาณของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การวิจัย เรือ่ง การพฒันาทกัษะการสบืคน้
อย่างมีวิจารณญาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เน้นในเร่ืองการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณ ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยยึดแนวคิด
ต่อไปนี้
 1. กระบวนการพัฒนายึดแนวคิดการ
พัฒนาครูที่มีประสิทธิผล โดยเปลี่ยนบทบาทผู้สอน
มาเป็นนักวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการ
สอนโดยใชก้ารสบืเสาะเปน็ฐานหรอืใชเ้หตกุารณใ์น
การสอนเป็นฐาน (Stenhouse, 1975) นอกจากนี้
แลว้ การพฒันาความสามารถในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการสอนของครูนั้น ครูจะเป็นผู้ทำากิจกรรมที่
หลากหลายตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยตนเองภาย
ใต้สภาพแวดล้อมของการทำางานในโรงเรียน (Carr 
& Kemmis, 1992, Schon, 1983, Elliott, 1991, 
Day, 1993, Fullan, 1993) 
 2. การสบืคน้ คณะผูวิ้จยัจะยึดแนวคดิเกีย่ว
กบัทกัษะการสบืคน้ท่ีมปีระสิทธิผล ซึง่ประกอบดว้ย 
1) ความสามารถในการประเมินยุทธศาสตร์การ
ค้นแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย 2) ความสามารถใน
การเลือกและตัดสินเทคนิคการค้นที่เหมาะสมเพื่อ
ดำาเนินการวิจัยอย่างอิสระ 3) ความสามารถในการ

ประเมินอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับผลของการ
ค้นคว้า
 3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยึดแนวคิด
ของWatson and Glaser (1964) และ Kneedler 
(1987 อา้งถึงใน สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ, 2540) ซึ่งประกอบด้วย 1) การสืบค้น
ข้อมูล 2) การเลือกแหล่งข้อมูล 3) การสรุปใจความ
สำาคัญ 4) การเขียนอ้างอิง 5) การประเมินข้อมูล 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีทักษะเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ความ
สามารถในการต้ังโจทยวิ์จัยสำาหรับนกัศึกษาชัน้ปทีี ่2
2) ความสามารถในการเลือกเครื่องมือ สำาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 3) ความสามารถใน การ
อภิปรายผล สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	ประชากร	 ไ ด้แก่  นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ีชัน้ปทีี ่1-4 
จำานวน 11 สาขาวิชา ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 จำานวน 3358 คน
 2.	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่ นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ีชัน้ปทีี ่1-4
ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำานวน 209 คน
  3.	ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วยรายวิชาตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พุทธศักราช 2549 และ 
2550 ที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้สอน ได้แก่ รายวิชาภาษา
และการสื่อความหมายสำาหรับครู รายวิชาจิตวิทยา
สำาหรับครู รายวชิาการศกึษาแบบเรียนรวม รายวชิา
การศกึษางานวจิยัและการวจิยัในระดบัปฐมวยั และ
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีม้กีารดำาเนนิการวิจยั 3 ระยะ 
มีรายละเอียดดังนี้
  1.	ระยะท่ี	1	การกำาหนดทักษะการสืบคน้
อย่างมีวิจารณญาณ	
 การดำาเนินการในระยะนี้ เป็นการศึกษา
สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยการวิเคราะห์เอกสาร ทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณ แนวทางในการสอนทักษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
  2.	ระยะที่	2	การพัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณ
 การดำาเนินการในระยะนี้ ผู้วิจัยได้นำาหลัก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis 
& McTaggart (1992) โดยทุกวงจรของการปฏิบัติ
การพัฒนาแผนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะการสบืคน้
อย่างมีวิจารณญาณมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
วางแผน (Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นที่ 
3 ขัน้สงัเกตการณ ์(Observe) ขัน้ที ่4 ขัน้สะทอ้นผล
การปฏิบตักิาร (Reflect) ผูว้จิยัและนกัศกึษารว่มกนั
ทบทวนและประเมินกระบวนการสอน ทักษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ ปัญหา หรืออุปสรรคที่
ได้จากขั้นสังเกตการณ์ เพื่อนำามาใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานในการปรับปรุงและวางแผนในวงจรต่อไป
  3.	 ระยะท่ี	 3	 การประเมินผลและการ
สะท้อนผลการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมี

วิจารณญาณ
 การประเมินทักษะการสืบค้นอย่างมี
วจิารณญาณแต่ละด้านจากงานทีม่อบหมายในแต่ละ
ครั้ง โดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อนนักศึกษา
ในชั้นร่วมประเมินและครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
และแจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบ เพ่ือนำาข้อมูลไป
ปรับปรุงการสืบค้นครั้งต่อๆ ไป และมีการสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการสอนทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ 
พัฒนาโดยคณะนักวิจัยและผ่านการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 2 ท่าน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินทักษะการสืบค้นอย่าง
มีวิจารณญาณ พัฒนาโดยคณะนักวิจัย มีลักษณะ
เป็นแบบประเมินที่มีการให้คะแนนตามมิติคุณภาพ 
(Rubric’s Scoring) 4 ระดับที่ผ่านการตรวจสอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 2 ท่าน แล้วนำาไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 5 ห้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. นักวิจัยปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจงราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา
และการปฏิบัติตนในการร่วมกิจกรรมในรายวิชา
 2. นักวิจัยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการพัฒนาทักษะ เพื่อการวิเคราะห์
กระบวนการทำาได้ด้วยตนเองของนักศึกษาราย
บุคคล เพื่อนำามาวิเคราะห์ร่วมกับการพัฒนาทักษะ
นั้นๆ
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 3. นักวิจัยเปรียบเทียบความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณที่
ทำาได้ด้วยตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 4. นักวิจัยสรุปและวิจารณ์หาจุดแข็ง 
จุดอ่อน ของการพัฒนาทักษะเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับวิธีการหรือเครื่องมือที่จะเสริมการ
พัฒนาไดเ้พิม่ขึน้จากขอ้มลูทีม่แีละจากองคป์ระกอบ
ย่อยที่พบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเปรียบ
เทียบทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ จาก
คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิทกัษะการสบืคน้อยา่ง
มวีจิารณญาณ ทีไ่ดม้าจากการตรวจงานทีม่อบหมาย
ในแต่ละครั้ง โดยการหาค่าความถี่ และ ร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สังเกต และการเขียนสะท้อนผล โดยใช้วิธีการ
วเิคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) และสรปุแบบ
พรรณนาความ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

สรุปผลการวิจัย
 จากการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่าง
มีวิ จารณญาณของนักศึกษาครูชั้ น ปี ท่ี  1 -4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถสรุปราย
ละเอียดในแต่ละชั้นปีได้ดังนี้

  ชัน้ปทีี	่1	รายวชิาภาษาและการสือ่ความ
หมายสำาหรับครู	
  1. นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการสืบค้น

อยา่งมวีจิารณญาณท่ีตดิตัวและไดท้ำาดว้ยตนเอง โดย
ไดล้งมอืปฏบิติัการสบืคน้ จำานวน 3 ครัง้ โดยนกัศึกษา
ได้เลือกหัวขอ้ทีต่นเองสนใจ ในการสืบคน้ขอ้มูล และ
มีความสามารถตามที่ผู้สอนได้กำาหนดให้ คือ การ
สืบค้นข้อมูล การเลือกแหล่งข้อมูล การสรุปใจความ
สำาคัญ การเขียนอ้างอิง และการประเมินข้อมูล
เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะ ผลปรากฏดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณรายด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี
วจิารณญาณในแตล่ะทกัษะยอ่ย เรยีงลำาดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ 1) การประเมินข้อมูล 2) การสืบค้น
ขอ้มลู 3) การสรปุใจความสำาคญั 4) การเขยีนอา้งอิง 
และ 5) การเลือกแหล่งข้อมูล
 2. นกัศกึษาไดฝ้กึพัฒนาการสบืคน้อยา่งมี
วจิารณญาณเป็นรายบคุคล 3 ครัง้ โดยกำาหนดเกณฑ์
การผา่นในแตล่ะครัง้ คอื รอ้ยละ 80 ซึง่จะเหน็ความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาการสืบค้นอย่างชัดเจน จาก
การประเมินแต่ละครั้ง คือ การสืบค้นครั้งที่ 1 ไม่มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ คร้ังท่ี 2 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
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จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 และนักศึกษา
ทีไ่ม่ผา่นเกณฑ ์จำานวน 31 คนคดิเปน็รอ้ยละ 88.57 
ซึ่งในครั้งที่ 3 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.11 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.89
 ชั้นปีที่	2	รายวิชา	จิตวิทยาสำาหรับครู
 1. นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัว และได้ทำาด้วยตนเอง 
โดยได้ลงมือปฏิบัติการสืบค้น จำานวน 3 ครั้ง โดย
นักศึกษาได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ ในการสืบค้น
ขอ้มลู และมคีวามสามารถตามทีผู่ส้อนไดก้ำาหนดให ้
คอื การสบืคน้ขอ้มลู การเลอืกแหลง่ขอ้มลู การสรปุ
ใจความสำาคัญ การเขียนอ้างอิง และการประเมิน
ข้อมูล เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะ ผลปรากฏ
ดังภาพที่ 2

ภาพท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณรายด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 จากภาพที่ 2 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ
ในแต่ละทักษะย่อย เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1) การเขียนอ้างอิง 2) การสรุปใจความสำาคัญ 
3) การสืบค้นข้อมูล 4) การเลือกแหล่งข้อมูล และ 
5) การประเมินข้อมูล
 2. นกัศกึษาไดฝ้กึพัฒนาการสบืคน้อยา่งมี
วจิารณญาณเป็นรายบคุคล 3 ครัง้ โดยกำาหนดเกณฑ์
การผา่นในแตล่ะครัง้ คอื รอ้ยละ 80 ซึง่จะเหน็ความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาการสืบค้นอย่างชัดเจน จาก
การประเมินแต่ละครั้ง คือ การสืบค้นครั้งที่ 1 ไม่มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ คร้ังท่ี 2 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 และนักศึกษา
ทีไ่มผ่า่นเกณฑ์ จำานวน 29 คน คดิเปน็รอ้ยละ 70.73 
ซึ่งในครั้งที่ 3 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.49 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.51

  ชัน้ปทีี	่3	รายวชิาการศกึษาแบบเรยีนรวม
  1. นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัวและได้ทำาด้วยตนเอง 
โดยนักศึกษาได้เลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ในการ
สืบค้นข้อมูล โดยมีความสามารถที่ผู้สอนได้กำาหนด
ให้ คือ การสืบค้นข้อมูล การเลือกแหล่งข้อมูล 
การสรุปใจความสำาคัญ การเขียนอ้างอิง และการ
ประเมินข้อมูล 
  2. นกัศกึษาไดฝ้กึพัฒนาการสบืคน้อยา่งมี
วจิารณญาณเป็นรายบคุคล 3 ครัง้ โดยกำาหนดเกณฑ์
การผา่นในแตล่ะครัง้ คอื รอ้ยละ 80 ซึง่จะเหน็ความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาการสืบค้นอย่างชัดเจน จาก
การประเมินแต่ละครั้ง คือ การสืบค้นครั้งที่ 1 ไม่มี
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นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 2 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 และนักศึกษา
ทีไ่มผ่า่นเกณฑ์ จำานวน 36 คน คดิเปน็รอ้ยละ 78.26 
ซึ่งในครั้งที่ 3 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.70 เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะ ผล
ปรากฏดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี

วิจารณญาณรายด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 จากภาพที่ 3 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะการสบืคน้อยา่งมวีจิารณญาณใน
แตล่ะทกัษะยอ่ย เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี ้
1) การเลอืกแหลง่ขอ้มลู 2) การสบืคน้ขอ้มลู การ 3) 
การประเมินข้อมูล 4) การเขียนอ้างอิง และ 5) สรุป
ใจความสำาคัญ

  ช้ันปทีี	่4	รายวชิาการศกึษางานวจิยัและ
การวิจัยในระดับปฐมวัย
  1. นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัวและได้ทำาด้วยตนเอง 
โดยนักศึกษาได้เลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ในการ
สืบค้นข้อมูล โดยมีความสามารถที่ผู้สอนได้กำาหนด
ให้ คือ การสืบค้นข้อมูล การเลือกแหล่งข้อมูล 
การสรุปใจความสำาคัญ การเขียนอ้างอิง และการ
ประเมินข้อมูล 
  2. นกัศกึษาไดฝ้กึพัฒนาการสบืคน้อยา่งมี
วจิารณญาณเป็นรายบคุคล 3 ครัง้ โดยกำาหนดเกณฑ์
การผา่นในแตล่ะครัง้ คอื รอ้ยละ 80 ซึง่จะเหน็ความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาการสืบค้นอย่างชัดเจน จาก
การประเมินแต่ละครั้ง คือ การสืบค้นครั้งที่ 1 มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.91 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.09 ครั้งที่ 2 นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.84 และนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 ซึ่งในครั้งที่ 3 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.33 

		 ชั้นปีที่	5	รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  1. นักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณที่ติดตัวและได้ทำาด้วยตนเอง 
โดยนักศึกษาได้เลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ในการ
สืบค้นข้อมูล โดยมีความสามารถที่ผู้สอนได้กำาหนด
ให้ คือ การสืบค้นข้อมูล การเลือกแหล่งข้อมูล 
การสรุปใจความสำาคัญ การเขียนอ้างอิง และการ
ประเมนิขอ้มลู เมือ่พจิารณาแตล่ะทกัษะ ผลปรากฏ
ดังภาพที่ 4
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ภาพท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี

วิจารณญาณรายด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 จากภาพที่ 4 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะการสบืคน้อยา่งมวีจิารณญาณใน
แตล่ะทกัษะยอ่ย เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี ้
1) การสบืค้นขอ้มูล 2) การเลอืกแหลง่ขอ้มลู 3) การ
สรุปใจความสำาคัญ 4) การเขียนอ้างอิง และ 5) การ
ประเมินข้อมูล
   2. นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาการสืบค้นอย่าง
มีวิจารณญาณเป็นรายบุคคล 3 ครั้ง โดยผู้วิจัยได้
กำาหนดเกณฑ์การผ่านในแต่ละครั้ง คือ ร้อยละ 80 
ซ่ึงจะเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาการสืบค้น
อย่างชัดเจน จากการประเมินแต่ละคร้ัง คือ การ
สืบค้นคร้ังที่ 1 นักศึกษาไม่ส่งงาน จำานวน 1 คน 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.88 และนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ จำานวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.12 ครั้งที่ 2 นักศึกษาที่ไม่ส่งงาน 

จำานวน 9 คน นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.38 และนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ซึ่งในครั้งที่ 3
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ จำานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 จากการศึกษาทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ปรากฏผลดัง
ภาพที่ 5

 

ภาพที่ 5 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสืบค้นอย่างมี

วิจารณญาณรายด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

 จากภาพที่ 5 เมื่อพิจารณาทักษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสืบค้นข้อมูลสูงที่สุด (8.20) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลือกแหล่งข้อมูลสูงที่สุด 
(8.24) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
สรุปใจความสำาคัญ และทักษะการเขียนอ้างอิงสูง
ที่สุด (8.78,9.04) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
การประเมินข้อมูลสูงที่สุด (7.97)
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การอภิปรายผล
  คณะผูว้จิยัไดมี้การพฒันาทักษะการสืบคน้
อย่างมีวิจารณญาณ ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จาก
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลดังนี้ 
  1. การพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมี
วิจารณญาณที่ติดตัวและได้ทำาด้วยตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี ท่ี 1-4 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 การท่ีนักศึกษามีทักษะการสืบค้นอย่างมี
วจิารณญาณทีต่ดิตัว และทำาไดด้ว้ยตนเอง อาจเน่ือง
มาจากนกัศึกษาไดมี้โอกาสปฏบัิตซิำา้ๆ และได้รบัคำา
ชีแ้นะจากครผููส้อน และเพือ่นรว่มชัน้ ตลอดจนการ
ได้เห็นตัวอย่างงานของเพ่ือนในช้ันหรือของตนเอง
ท่ีประสบผลสำาเร็จทำาให้สามารถพัฒนาทักษะการ
สบืคน้อยา่งมีวจิารณญาณในการทำางานแตล่ะครัง้ได้
ดขีึน้กวา่เดมิ และการทำางานซำา้หลายครัง้ อยา่งนอ้ย 
3 ครัง้ จงึทำาใหส้ามารถสบืค้นอยา่งมวิีจารณญาณได้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Angelo and Cross (1993) 
ที่กล่าว ว่าการประเมินผลในชั้นเรียนมีส่วนช่วย ใน
การติดตามความก้าวหน้าในชั้นเรียน และยังมีส่วน
ช่วยในการเรียนรู้ที่ดีและการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
นอกจากน้ีแลว้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lovat, 
Davies  &  Planikoff  (1995)  ได้ศึกษา  เรื่อง
การบูรณาการการพัฒนาทักษะการวิจัยในการ
ฝึกหัดครู โดยทำาการวิจัยระยะยาวเพื่อประเมินผล
ของโปรแกรมการบูรณาการทักษะการวิจัยสำาหรับ
ครูก่อนประจำาการ โดยทำาการศึกษากับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โดยผลของการวิจัยครั้งนี้จะ
เน้นเกี่ยวกับ 1) การรับรู้ของนักศึกษาต่อความ
สามารถในการวิจัยของตน 2) ประสิทธิผลของ
องค์ประกอบของทักษะการวิจัยท่ีนำามาบูรณาการ 

ท้ังนี้นักศึกษาได้ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเลือกแหล่ง
ขอ้มลู การสรุปใจความสำาคญั การเขยีนอา้งองิ และ
การประเมินข้อมูล จึงทำาให้การสืบค้นข้อมูลเป็น
ระบบ ท้ังนี้พบว่าผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการอย่างเป็นระบบนี้ช่วยให้นักศึกษามีผล
การคดิวจิารณญาณสงูขึน้ สอดคลอ้งกบั เสาวลกัษณ ์
รัตนชูวงศ์ (2551 : 89) และ ดารารัตน์ มากมีทรัพย์
(2553 : 111-119) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะการแสดงออก
ของผู้ที่มีการคิดวิจารณญาณไว้ดังนี้ 1) ความ
สามารถในการพิจารณาตัดสินความถูกต้อง น่าเชื่อ
ถอืของข้อมลู เลอืกขอ้มลูทีม่คีวามสำาคญัได้อยา่งถกู
ต้องและมีการแสวงหาข้อมูล 2) ความสามารถ ใน
การจำาแนกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่
ยอมรับก่อนมีการโต้แย้งหรือคาดคะเนไว้ 3) ความ
สามารถในการตัดสนิใจได้วา่ขอ้เท็จจรงิใดสนบัสนนุ 
คัดค้านหรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปที่คาดคะเนไว้ 4)
ความสามารถในการหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ได้
โดยอาศัยเหตุผลที่พอเพียง โดยสรุปแล้ว นักศึกษา
ที่เข้ามาเรียนสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ขาด
ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อความสามารถในการทำา
วิจัย นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังรับรู้เกี่ยวกับความ
สามารถของตนเองในการทำาวจิยัวา่ ตอ้งใชเ้วลาและ
ต้องการทำาการศึกษาอิสระ 
 2. การพัฒนาวิธีสอนของครูและระยะ
เวลาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมี
วจิารณญาณ จากการการวเิคราะหเ์อกสาร งานวจัิย
ที่เกี่ยวข้องและจากการปฏิบัติการสอน จำานวน 4 
วงจร พบว่า 
 2.1 วิธีสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสืบค้น
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย แผนการสอน 
จำานวน 5 แผน โดยแผนที่ 1 จะเป็นการปฐมนิเทศ
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ภาพรวมการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน้การใชท้กัษะ
การวจิยัในการเรยีนรูเ้นือ้หาในรายวชิา และขัน้ตอน
การทำางาน ส่วนอีก 4 แผนจะเป็นแผนการสอน
ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณโดยอิงเนื้อหา
ในรายวิชาเป็นหลัก โดยยึดหลักการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและการช้ีแนะ ซึ่งประกอบด้วยข้ัน
ตอนดังนี้ 1) ขั้นนำา เป็นกิจกรรมการทบทวนสิ่งท่ี
นกัศกึษาไดไ้ปดำาเนินการเพือ่ให้ได้ข้อมลูมานำาเสนอ 
โดยนักศึกษาจะต้องออกมานำาเสนอเกี่ยวกับการ
วางแผนการทำางานการสืบค้นที่ใช้ทักษะการวิจัย 
(Plan)  และการปฏิบัติการ  (Act) 2)  ขั้นสอน	 เป็น
กิจกรรมการนำาเสนอผลงาน โดยการให้นักศึกษา
ออกมานำาเสนองาน จากการสังเกตการณ์ เกี่ยว
กับการใช้ทักษะการวิจัยที่วางแผน และปฏิบัติมา
แล้ว (Observe) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อเสนอ ข้อวิพากษ์เกี่ยวกับงาน (Critique) เพื่อ
เปน็การสะทอ้นผลการปฏบิตักิาร วา่เปน็อยา่ง ควร
ปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้น (Reflect) เพ่ือให้งานมี
คุณภาพและมีประโยชน์ 3) ขั้นสรุป เป็นกิจกรรม
การสรุปความคิดของนักศึกษาและผู้วิจัยเกี่ยวกับ
แนวทาง การใชท้กัษะการวิจยัในการสบืค้น การเปิด
โอกาสในการชืน่ชมผลงานของตนเองและเพือ่นรว่ม
ชัน้เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจในการทำางานครัง้ตอ่ไป ตลอด
จนเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้าสู่การวางแผนในการ
สืบค้นครั้งต่อไป
 จากรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแผนการสอน จำานวน 4 วงจรนี้ สอดคล้อง
กับการสอนทักษะการสืบค้นโดยการแบ่งระดับ
ของการเรียนรู้การสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณเป็น 
2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับพื้นฐานเป็นการเรียน
การสอนเกี่ยวกับความรู้เรื่องการสืบค้นและเป้า
หมายของรายวชิาคอืความรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาในแตล่ะ

รายวิชาและกระบวนการสืบค้นข้อมูล ระดับที่ 2 
การสืบคน้เกีย่วกบัประเด็นด้านการจัดการเรียนการ
สอน (Fermández-Luna, Huete, Macfariane, 
& Efthimiadis, 2009) นอกจากนี้แล้วยังมีการ
ชี้แนะในการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับตาม
แนวคิดของ Gagne′& Briggs (1974) ซึ่งสอดคล้อง
กับ McFarlin, Breslin, Carpenter, Strohacker 
& Weintraub (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอำานาจของ
แหล่งเรียนรู้ออนไลนต่์อการสอนทกัษะการวจัิยหลัก
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
วิจัยต่างๆ ในรัฐเท็กซัส โดยได้ทำาการศึกษากับ
นกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 และ 2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา 
Public Health in Physical Activity and Obesity 
จำานวน 1500 คนขึ้นไปและรายวิชา Foundations 
of Kinesiology จำานวน 750 คนขึ้นไป โดยใช้การ
สอนแบบออนไลน์ในการสอนทักษะการวิจัยหลัก
ซึ่งในบทเรียนประกอบด้วย 1)  LMS  (Learning 
Management System) ที่แสดงหน่วยการเรียน
รู้ต่างๆ สำาหรับสอนทักษะวิจัยหลักโดยใช้ Black-
board Vista 2) การบรรยายเนื้อหาด้วยเกม แล้ว
นำาคำาถามจากเนื้อหามาให้เล่นเกมเพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้มโนทัศน์หลัก นอกจากนี้แล้ว สำาหรับหน่วย
การเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หน่วย
การเรียนรู้  คือ  ทักษะการวิจัยหลัก  ประกอบด้วย
1)การเขยีนภมูหิลงัและความเปน็มา 2) การกำาหนด
สมมติฐานและจุดประสงค์ 3) การวางแผนการวิจัย 
4) การรวบรวมข้อมูล 5) การตีความข้อมูล 6) การเขียน
บรรยาย 7) การนำาเสนอ ซึ่งจะใช้ประมาณ 5-6 
สไลด์ในการสอนแต่ละเร่ือง นอกจากนีแ้ล้วยงัมกีาร
จำาลองโครงการวจิยั โดยนำาเสนอดว้ย PowerPoint 
ที่เน้นการเรียนที่อยู่บนฐานของการตัดสินใจ เพื่อ
ให้นักศึกษานำาความรู้เกี่ยวกับทักษะวิจัยที่เรียนมา
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ไปใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำาลอง มีการ
ทดสอบก่อน/หลงัเรยีนเกีย่วกบัเนือ้หาในรายวชิา ซึง่
พบวา่ จากขอ้มลูยอ้นกลบัของนกัศกึษาเก่ียวกบัการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์มีความสอดคล้อง
กับความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ
คน จากข้อมูลเชิงคุณภาพของนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษามีความรู้สึกว่า แนวการสอนนี้ช่วยส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและความสามารถ
ในการนำาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจากสถานการณ์
จำาลอง และยังสอดคล้องกับNiedringhaus (2010) 
ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการสอนทกัษะการวจิยัใหด้ข้ึีนกวา่
เดิมโดยการสอนความสามารถทางการรู้คิด โดย
ศกึษากับนกัศกึษาสาขากฎหมายในรายวชิาการวจิยั
ดา้นกฎหมาย พบวา่ ควรสอนความสามารถดา้นการ
รูค้ดิ ให้กับนักศึกษาตัง้แตช่ัน้ปทีี ่1 เพือ่พฒันาความ
สามารถให้ดีขึ้นในชั้นปีท่ี 2 และ 3 และสามารถ
ทำาวิจัยได้ในปีต่อไป สำาหรับเทคนิคการสอนความ
สามารถในการรู้คิดประกอบด้วยเทคนิคต่อไปน้ี 1) 
การให้ตัวแบบ 2) การทำานายผลลัพธ์ 3) การคิด
เกี่ยวกับการคิด (นักศึกษาคิดอย่างไรเกี่ยวกับโจทย์
วิจัย) และ 4) การสะท้อนผล 
 2.2 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพฒันาทกัษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณจากการปฏิบัติการสอน
และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองและจากการสะทอ้นผลของนกัศกึษา พบ
วา่ ในการสอนทกัษะการสบืคน้อยา่งมวีจิารณญาณ 
สำาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา โดยการนำา
ทักษะการสบืคน้อย่างมวีจิารณญาณ จำานวน 5 และ 
6 ทกัษะมาบรูณาการในการเรยีนรูเ้น้ือหาในรายวชิา 
ด้วยหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมอบ
หมายงานในการสืบค้น จำานวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 
จะเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง พบว่า ไม่มีนักศึกษา

คนใดผ่านเกณฑ์นอกจากนี้แล้วในการดำาเนินการ
พัฒนาวิธีสอนดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้วิธีสอนท่ีสามารถพัฒนา
ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 
ซ่ึงจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นว่า วิธีสอนนี้ช่วยให้นักศึกษามีความ
คุน้เคยกบัการสบืคน้ขอ้มูล ไมรู่ว้ติกกงัวลกับการทำา
รายงานที่อาศัยการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณและ
สามารถพัฒนาทกัษะการสืบคน้อยา่งมวีจิารณญาณ
ใหด้ขีึน้ได ้เมือ่มีการปฏบิตัซิำา้และการไดร้บัคำาชีแ้นะ 
ซึ่งสอดคล้องกับ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ได้แก่ 
1) กฎแห่งความพร้อม ที่ระบุว่า การเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
(ทิศนา แขมมณี,2545) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยจัดให้มีการทดลอง
สืบค้นตามประสบการณ์ จำานวน 1 ครั้ง และจัดให้
มีการวางแผนร่วมกันก่อนการสืบค้นในแต่ละครั้ง 
ทำาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวล 2) กฎแห่งการฝึกหัด 
ที่ระบุไว้ว่า  การฝึกหัดหรือการกระทำาบ่อยๆ
ด้วยความเข้าใจจะทำาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร
(ทิศนา แขมมณี, 2545) และสอดคล้องกับหลักการ
เรียนรู้ของ Gagne′ท่ีกล่าวถึงการทำาซำา้และการปฏิบัติ
เปน็เง่ือนไขของการเรียนรู้ (Gagne′ & Briggs, 1974) 
ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติซำ้า 
จำานวน 3 คร้ัง ด้วยตนเองทำาให้มีความเข้าใจและ
สามารถทำาการสืบค้นได้ดีข้ึน และไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย 3) กฎแห่งการใช้ ที่ระบุว่า ความมั่นคงของ
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี หากมีการนำาไปใช้บ่อยๆ 
(ทิศนา แขมมณี,2545) และสอดคล้องกับ พจน์ 
สะเพียรชัย (2555) ที่กล่าวถึง แนวคิด “การผสม
ผสานหรือการบูรณาการ” โดยบูรณาการการวิจัย 
การเรียน การสอนและบริการทางวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนับเป็นยุทธวิธีที่ทำาให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียน ผู้สอนและมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน
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โดยตรง โดยจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-based Instruction) ซ่ึงเป็นกา
รบูรณาการการเรียนการสอนด้วยการวิจัย โดยเริ่ม
ตัง้แต ่การตัง้โจทยป์ญัหา วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
สมมติฐานการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ แหล่งข้อมูล การสร้าง
เครื่องมือ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมาย นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้อง
กับ สันติ ศรีสวนแตง, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 
ประสงค์ ตันพิชัย, และนิรันดร์ ยิ่งยวด (2552) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 5 ปี พบ
ว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านความรู้ ความ
คดิ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละทักษะกระบวนการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
อีกทั้งนักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมการเรียน ในส่วน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สะท้อนว่า ได้
รบัประสบการณท์ีด่ ีไดฝ้กึกระบวนการคดิวเิคราะห ์
รู้จักวางแผนการทำางาน ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า รู้จักการทำางานเป็นทีม โดยเฉพาะได้นำาความ
รู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง ทำาให้
มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียน 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
 1. ควรมีการบูรณาการสอนทักษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษาทุก
หลักสูตรตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำาหรับนักศึกษา เพื่อให้สามารถ
นำาความรู้และทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ
มาใช้ต่อยอดในการทำาวิจัยตามที่หลักสูตรกำาหนด
เมือ่เรยีนในชัน้ปสีดุทา้ยของแตล่ะหลักสตูร โดยควร

เริม่ต้นการสอนทกัษะการสืบคน้อยา่งมวีจิารณญาณ 
 2. ควรมีการบรูณาการการสอนทกัษะการ
สืบค้นอย่างมีวิจารณญาณในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทุกสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
นกัศึกษาในการทำาวจัิยเพ่ือแกป้ญัหาในชัน้เรียนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 3. ควรนำาผลจากการวิ จัยในคร้ังนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่
เน้นทักษะการสืบค้น เช่น การศึกษาเอกเทศ โครง
งาน ในการจดัการเรยีนการสอนควรขอความรว่มมอื
จากบรรณารักษ์ห้องสมุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการวิจัยโดยให้นักศึกษาทำาการ
สืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาจากแหล่งเรียน
รูใ้นชมุชน แลว้ใหพ้ฒันาต่อยอดเพือ่สรา้งนวตักรรม 
เช่น สื่อการสอนและพัฒนาวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
 2. ควรมีการทำาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาทักษะการสืบคน้อยา่งมวีจิารณญาณของ
นกัศกึษาเพ่ือส่งเสริมการนำาตนเองในการเรียนรู้และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. ควรมกีารศกึษาผลการพฒันาทกัษะการ
สบืคน้อยา่งมวีจิารณญาณในรายวชิาอ่ืน และเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียน
ด้วยการสอนปกติและกลุ่มที่เรียนด้วยการพัฒนา
ทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณ
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